STATUTUL ASOCIAŢIEI ABSOLVENŢILOR
UNIVERSITĂŢII ROMÂNO-AMERICANE

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Denumirea oficială a prezentei asociaţii este „Asociaţia Absolvenţilor
Universităţii Româno-Americane” (numită în continuare „Asociaţia”). Asociaţia se
constituie în România, pe baza liberului consimţământ al membrilor fondatori, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificări și
completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare, ca persoană juridică
română de drept privat. In raporturile cu terţii din străinătate, Asociaţia va folosi
denumirea corespondentă din limba engleză: “Romanian-American University’s Alumni
Association”. Asociaţia poate folosi şi formele scurte ale denumirii: ,,Asociaţia
Absolvenţilor U.R.A.” şi respectiv “R.A.U. Alumni”.
Art. 2. Asociaţia este componentă a societăţii civile, organizaţie independentă,
neguvernamentală, cu caracter apolitic, fără scop patrimonial, non-profit, conform voinţei
expres manifestate în Actul constitutiv, de către membrii fondatori. Ea are caracter
ştiinţific, social, cultural, sportiv şi umanitar.
Art. 3. Sediul Asociaţiei este situat în Bucureşti, România, Bdul Expoziţiei nr. 1B, sala
CE 3 – 28, sector 1.
Asociaţia va putea înfiinţa filiale în ţară şi străinătate.
Pentru realizarea scopurilor sale, Asociaţia Absolvenţilor Universităţii RomânoAmericane se poate afilia la alte organizaţii, asociaţii, fundaţii şi/sau federaţii existente în
ţară şi străinătate.
Art. 4. Asociaţia are antet şi siglă, ştampilă şi cont proprii, precum si un Regulament de
Organizare şi Funcţionare.
Art. 5. Prezenta Asociaţie se înfiinţează pe o durată nedeterminată.
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CAPITOLUL II
SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIAŢIEI
Art. 6. Asociaţia se înfiinţează în vederea consolidării relaţiilor de colaborare între
absolvenți ai tuturor promoţiilor Universităţii Româno-Americane, a promovării relaţiilor
de colaborare între Universitate şi absolvenţii săi prin organizarea unor activităţi care au
cel puţin unul din următoarele obiective:
a)

stabilirea şi promovarea de relaţii de colaborare între Universitatea
Româno-Americană şi absolvenţii săi, din toate domeniile şi de
pretutindeni;

b)

promovarea imaginii şi ridicarea prestigiului Universităţii RomânoAmericane pe plan naţional şi internaţional prin organizarea de acţiuni
cu caracter ştiinţific, cultural, social, sportiv şi umanitar;

c)

dezvoltarea bazei materiale (învăţământ, cercetare, servicii sociale) a
Universității;

d)

dezvoltarea colaborării interne și internaţionale cu organizaţii
similare;

e)

menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor specifice Universităţii RomânoAmericane și sprijinirea dezvoltării culturii organizaționale specifice,
inclusiv prin cultivarea spiritului de apartenență la comunitatea
academică;

f)

acordarea de asistență în armonizarea curriculei universitare cu
cerințele pieței muncii;

g)

încurajarea excelenței în educație, inclusiv prin oferirea de burse sau
alte forme de sprijin pentru studenții, absolvenții sau cadrele didactice
ale Universității Româno-Americane.

h)

Dezvoltarea colaborarii cu institutiile publice abilitate, din domeniul
educatiei.

Art. 7. Pentru atingerea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia va organiza şi desfăşura
următoarele activităţi:
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a) organizarea de reuniuni şi întâlniri periodice între absolvenţii Universităţii
Româno-Americane;
b) crearea şi dezvoltarea unei baze de date cu informaţii despre absolvenţii
Universităţii Româno-Americane;
c) crearea şi dezvoltarea unui web site care să faciliteze contactul între
absolvenţi;
d) înfiinţarea şi susţinerea de cluburi pentru absolvenţi;
e) organizarea de conferinţe, seminarii, simpozioane şi mese rotunde pentru
realizarea obiectivelor Asociaţiei;
f) administrarea unor fonduri de burse pentru studenţii şi absolvenţii
Universităţii Româno-Americane, cu potenţial deosebit;
g) crearea de fonduri speciale cu destinaţie predefinită;
h) monitorizarea accesului pe piaţa muncii a absolvenţilor;
i) transmiterea de propuneri către Rectorul Universităţii şi conducerile
facultăților/catedrelor în vederea armonizării permanente a currriculei cu
cerinţele pieței muncii;
j) susţinerea perfecţionării cadrelor didactice şi a implicării acestora în mediul
socio-economic real;
k) acordarea de premii şi distincţii membrilor săi sau unor persoane din afara
Asociaţiei;
l) editarea de materiale de informare şi documentare;
m) accesarea de fonduri nerambursabile prin intermediul unor granturi/proiecte
care au drept scop dezvoltarea abilităților și formarea de competențe generale
și de specialitate pentru studenții Universității
n) alte activități.
Art. 8. În activitatea sa, Asociaţia va promova valorile civice, ale democraţiei, ale statului
de drept, precum şi respectarea ordinii publice.
Art. 9. Prin obiectivele sale, Asociaţia urmăreşte atât realizarea unor interese generale,
cât şi a unora nepatrimoniale de grup. Pot fi în atenţia Asociaţiei persoane cu preocupări
ştiinţifice de certă probitate morală şi profesională, atât din rândul studenţilor şi al
cadrelor didactice din învăţământul superior, cât şi din activitatea de cercetare, fără nici o
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discriminare bazată pe criterii de rasă, sex, etnie, origine socială, opţiune şi apartenenţă
politică sau religioasă.
Art. 10. De sprijinul Asociaţiei va beneficia cu precădere Universitatea RomânoAmericană. Asociaţia poate oferi sprijin şi unor asociaţii sau fundaţii preocupate de
perfecţionarea învăţământului şi cercetării ştiinţifice cu condiţia ca acestea să aibă un
caracter nonprofit, apolitic şi să desfăşoare activităţi care să nu contravină normelor
legale. Asociaţia îşi propune să sprijine moral şi material cadrele didactice din
Universitatea Româno-Americană care au o stare de sănătate sau materială precare.
Art. 11. Asociaţia poate fi structurată și descentralizat, în secţii organizate pe facultăţi.
Fiecare secţie îşi va organiza activitatea conform unui regulament cadru, avizat de
Consiliul Director.
Art. 12. Fiecare secţie are un preşedinte executiv, ales de / şi dintre membrii secţiei şi
care poate fi şi membru în Consiliul Director. Preşedintele executiv al secţiei poate
acorda, cu avizul Consiliului Director, titlul de preşedinte onorific al secţiei, persoanelor
alese, de preferinţă, dintre foştii sau actualii decani sau prodecani ai facultăţii.
CAPITOLUL III
MEMBRII ASOCIAŢIEI
Art. 13. Asociaţia este formată din totalitatea membrilor săi, membri ce pot avea calitatea
de fondatori, aderenţi, onorifici sau simpatizanţi.
Art. 14. Poate dobândi calitatea de membru orice persoană care a absolvit unul dintre
ciclurile de învățământ – licență, masterat, doctorat -

ale Universităţii Româno-

Americane, indiferent de cetăţenia sau rezidenţa actuală.
Art. 15. Drepturile membrilor Asociaţiei sunt:
a) să participe la toate activităţile Asociaţiei;
b) să-şi exprime opinia şi să contribuie cu propuneri şi acţiuni concrete la
activităţile desfăşurate;
c) să primească orice informaţie cu privire la activitatea Asociaţiei;
d) să utilizeze mijloacele materiale de informare şi documentare ale Asociaţiei
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e) să beneficieze de toate resursele oferite de Asociaţie pentru informare şi
pregătire profesională.
Art. 16. Obligațiile membrilor Asociaţiei sunt:
a) să participe la Adunările Generale ale Asociaţiei;
b) să respecte prevederile Statutului şi hotărârile conducerii Asociaţiei;
c) să sprijine Asociaţia în realizarea scopului şi obiectivelor în baza cărora a fost
constituită;
d) să acţioneze pentru creşterea prestigiului Universităţii şi al Asociaţiei;
e) să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul Asociaţiei;
f) să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile şi interesele
Asociaţiei;
g) să plătească, la termenele stabilite, cotizaţia stabilită de către Adunarea
Generală;
h) membrii onorifici sunt scutiţi de plata cotizaţiei.
Art. 17. Drepturile şi obligaţiile membrilor Asociaţiei se exercită sau se execută în nume
personal, cu excepţia obligaţiei de plată a cotizaţiei.
Art. 18. Membrii Asociaţiei au obligaţia de a plăti cotizaţia anuală în cuantum de 50 lei
(ce se va putea achita integral la începutul anului calendaristic – luna ianuarie - sau
eşalonat în tranşe semestriale – ianurie și iulie).
Art. 19. Calitatea de membru aderent se dobândeşte la cerere, însoţită de o declaraţie de
acceptare a prevederilor prezentului Statut şi o copie după actul oficial de dobândire a
calităţii de absolvent al Universităţii Româno-Americane.
Art. 20. Decizia privind admiterea sau respingerea cererii înaintată în vederea obţinerii
calităţii de membru al Asociaţie se ia de către Consiliul Director, nu mai târziu de o lună
de la data înregistrării cererii candidatului. Decizia se comunică celui interesat, în scris, în
maximum 15 zile de la data adoptării hotărârii.
Art. 21. Împotriva deciziei de respingere a candidaturii, se poate face apel în termen de
maxim o lună de la data primirii comunicării. Apelul se soluţionează în prima şedinţă a
Adunării Generale. Hotărârea Adunării Generale este definitivă.
Art. 22. Calitatea de membru onorific se dobândeşte după 15 zile de la

primirea

comunicării de acceptare din partea invitatului. Consiliul Director are dreptul, la cererea
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unuia dintre membri, să invite în calitate de membru onorific al Asociaţiei, specialişti
români sau străini care s-au remarcat în activitatea didactică sau de cercetare ştiinţifică.
Art. 23. Calitatea de membru simpatizant se recunoaşte cadrelor didactice, foste sau
actuale, ale Universităţii Româno-Americane, absolvente ale altor instituţii de învăţământ
superior.
Art. 24. Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde prin:
a) renunţare expresă, formulată în scris, de către cel ce renunţă;
b) deces;
c) excludere sau, după caz, retragere a calităţii de membru;
d) neplata cu rea-credinţă, a cotizaţiei pe o perioadă mai mare de un an
calendaristic.
Art. 25. Calitatea de membru al Asociaţiei încetează, după caz:
a) după 15 zile de la data înregistrării cererii scrise de renunţare la calitatea de
membru;
b) la un an de la data ultimei plăţi a cotizaţiei;
c) din ziua decesului sau a hotărârii definitive de declarare judecătorească a
morţii;
d) la 15 zile de la data luării, conform prezentului Statut, a hotărârii de excludere
sau, după caz, retragerii calităţii de membru.
Art. 26. Încălcarea din culpă a prevederilor Statutului sau săvârşirea de fapte
incompatibile cu obiectivele fundamentale ale Asociaţiei ori de natură să atragă prejudicii
morale sau materiale acesteia, atrag excluderea din Asociaţie conform procedurii
statutare.
Art. 27. Consiliul Director poate decide, cu 2/3 din voturile membrilor săi, suspendarea
unei persoane din calitatea de membru dacă se constată săvârşirea de fapte care intră sub
incidenţa art. 26 din Statut. Suspendarea va avea loc până la prima întâlnire a Adunării
Generale.
Art. 28. Excluderea se dispune de către Adunarea Generală, a cărei hotărâre este
definitivă. Adunarea Generală poate anula o hotărâre de excludere dacă persoana
sancţionată aduce dovezi care înlătură temeiurile deciziei anterioare.
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Art. 29. Asociaţia răspunde moral şi juridic pentru faptele şi actele membrilor săi, numai
în măsura în care aceştia au fost expres mandataţi de către Consiliul Director pentru a se
angaja în numele Asociaţiei şi numai în vederea scopurilor ei.

CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI
Art. 30. Principalele organe de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt
constituite conform O.G. nr. 26 / 2000: Adunarea Generală, Consiliul Director şi Comisia
de Cenzori.
Art. 31. Adunarea Generală reprezintă organul de conducere al Asociaţiei. Ea se
compune din totalitatea membrilor săi şi se întruneşte în sesiuni ordinare şi extraordinare.
Adunarea Generală ordinară se convoacă de Preşedinte, prin hotărârea Consiliului
Director, cel puţin o dată pe an, de regulă în prima sâmbătă a lunii decembrie, în scris, cu
cel puţin 30 de zile înainte de data fixată, comunicându-se data şi locul desfăşurării,
precum şi ordinea de zi propusă pentru dezbatere.
Art. 32. Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Asociaţiei sau de unul dintre
cei mandataţi de acesta, care poate fi unul dintre Vicepreşedinţi sau Secretarul Executiv.
Atunci când cei însărcinaţi cu convocarea, sau înlocuitorii lor, nu mai au calitatea, sunt
absenţi sau împiedicaţi de a convoca Adunarea Generală, precum şi în cazul când, deşi
având această calitate, refuză de a o convoca, Adunarea poate fi convocată de către 1/3
din numărul membrilor și va fi condusă de cel mai în vârstă membru fondator dintre cei
prezenţi.
Art. 33. Adunarea Generală ordinară funcţionează valabil în prezenţa a cel puţin jumătate
plus unu dintre membrii săi. Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul statutar,
se va proceda la o nouă convocare pentru o dată ulterioară, nu mai devreme de 7 zile şi
nici mai târziu de 30 de zile de la data la care s-a făcut prima convocare. Adunarea
Generală convocată în aceste condiţii funcţionează valabil şi poate lua decizii indiferent
de numărul celor prezenţi.
Art. 34. Convocarea realizată în alte condiţii decât cele prevăzute în prezentul Statut este
considerată valabilă şi deciziile astfel adoptate sunt obligatorii, dacă neregularităţile de
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formă nu au fost invocate de către membrii prezenţi, la începerea sesiunii respective a
Adunării Generale, iar de către membrii absenţi, la începerea primei sesiuni ulterioare
pentru care au fost convocaţi în concordanţă cu prevederile statutare. Adunarea Generală
ia decizii şi adoptă hotărâri cu votul exprimat de jumătate plus unu dintre membrii cu
drept de vot prezenţi.
Art. 35. Adunarea Generală se convoacă pentru:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
d) alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de Cenzori;
e) dezbaterea şi aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director;
f) dezbaterea şi aprobarea raportului de verificare al Comisiei de Cenzori privind
activitatea financiar-bugetară desfăşurată între sesiunile Adunării Generale
ordinare, descărcând de gestiune Consiliul Director;
g) aprobarea programului anual de activitate al Asociaţiei;
h) aprobarea înfiinţării de filiale cu personalitate juridică;
i) modificarea Actului constitutiv şi/sau a Statutului;
j) deciderea asupra prestaţiilor şi cotizaţiilor la care vor fi supuşi membrii;
k) deciderea asupra admiterii şi excluderii membrilor Asociaţiei;
l) deciderea acordării titlurilor de preşedinte de onoare al Asociaţiei;
m) alegerea şi revocarea Preşedintelui Consiliului Director şi/sau a membrilor
Comisiei de Cenzori;
n) deciderea asupra altor probleme prevăzute pe ordinea de zi;
o) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor
rămase după lichidare;
p) alegerea organelor de conducere şi excluderea unui membru se decid de către
Adunarea Generală prin vot.
Art. 36. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului constitutiv
şi/sau ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la
adunarea generală sau au votat împotrivă.
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Art. 37. Hotarârile Adunării Generale, contrare legii, Actului constitutiv sau dispoziţiilor
cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii care nu au luat
parte la Adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta
în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă
despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
Art. 38. Adunarea Generală validează propunerile sau actele făcute în scris, fără
deliberare, dacă aceste acte au fost aprobate în unanimitate de membri. Deciziile pentru
dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după
lichidare trebuie să întrunească cel putin 2/3 din numărul total al membrilor prezenţi.
Art. 39. Adunarea Generală are drept de control asupra Consiliului Director şi Comisiei
de Cenzori.
Art. 40. Membrii onorifici şi simpatizanţi nu au dreptul de a alege sau de a fi ales în
organele de conducere ale Asociaţiei.
Art. 41. Consiliul Director se numeşte de Adunarea Generală din rândul membrilor
fondatori şi aderenţi pe o perioadă de 2 ani. El este compus din:
a)

un preşedinte, care reprezintă Asociaţia Absolvenţilor în relaţia cu terţii;

b)

un vicepreședinţe;

c)

un secretar executiv;

d)

un trezorier;

e)

trei membri.

Art. 42. Consiliul director se întruneşte, de regulă, lunar sau ori de câte ori este nevoie.
Sunt valabile hotărârile luate în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul
membrilor săi, prezenţa preşedintelui sau a mandataţilor acestuia fiind însă obligatorie.
Art. 43. Consiliul Director pune în executare hotărârile Adunării Generale şi are ca
atribuţii:
a)

dezbaterea problemelor de interes general ivite în perioada dintre sesiunile
Adunării Generale şi necesită o soluţionare urgentă;

b)

selectarea persoanelor, acţiunilor, programelor care vor beneficia de
facilităţile oferite de Asociaţie;

c)

prezentarea în faţa Adunării Generale a raportului de activitate pe perioada
anterioară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil,
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proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor
Asociaţiei;
d)

încheierea de acte juridice în numele şi în folosul Asociaţiei;

e)

stabilirea programelor prioritare ale Asociaţiei;

f)

elaborarea, modificarea şi aprobarea Regulamentului de funcţionare a
Consiliului Director

g)

elaborarea fişei postului, cu atribuţii precise pentru fiecare categorie de
membri ai executivului;

h)

aprobarea organigramei şi politicii de personal a Asociaţiei;

i)

stabilirea nivelului salarizării a personalului angajat;

j)

pregătirea sesiunilor ordinare şi extraordinare ale Adunării Generale;

k)

aprobarea nivelului taxelor şi coţizatiilor;

l)

încheierea şi semnarea contractelor de sponsorizare;

m) îndeplinirea oricărei alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
Art. 44. Hotărârile Consiliului vor viza: organizarea selecţiei persoanelor, acţiunilor,
programelor care vor beneficia de facilităţile oferite de Asociaţie; analizarea condiţiilor şi
modalităţilor optime pentru înfiinţarea de noi filiale în tară şi în străinătate, precum şi
modul de funcţionare a acestora; propunerea unei strategii manageriale privind atragerea
unui număr, cât mai mare de membri din ţară sau străinătate, în vederea realizării
scopului pentru care a fost constituită Asociaţia.
Art. 45. Se recomandă ca membrii Consiliului Director să fie absolvenţi ai unor facultăţi
diferite din Universitatea Româno-Americană. Orice membru al Consiliului poate fi
reales doar pentru un nou mandat.
Art. 46. În cazul în care se constată că oricare din membrii Consiliului Director nu-şi
respectă atribuţiile, nedepunând eforturile necesare pentru realizarea scopurilor
Asociaţiei, prin hotarârea Adunării Generale, acesta va putea fi înlocuit înainte de
expirarea mandatului de patru ani.
Art. 47. Procedura menționată la Art. 46 se va aplica şi în cazul când, din alte motive
întemeiate un membru al Consiliulului Director va trebui să fie înlocuit.
Art. 48. Atribuţiile fiecărui membru al Consiliului Director, se vor stabili în
Regulamentul ce va fi redactat în acest sens de către Consiliu.
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Art. 49. Organul de control financiar este reprezentat de Comisia de Cenzori, formată
din trei membri, aleşi de Adunarea Generală pe o perioadă de doi ani. Comisia de
Cenzori are următoarele atribuţii:
a)

verifică realitatea şi legalitatea fundamentării prevederilor din proiectul
bugetului de venituri şi cheltuieli, informând despre aceasta Adumarea
Generală prin Consiliul Director;

b)

verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

c)

întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

d)

poate participa fără drept de vot la şedinţele Consiliului Director;

e)

îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Art. 50. Membrii Comisiei de Cenzori nu pot fi membri ai Consiliului Director. Comisia
de Cenzori îşi desfăşoară activitatea pe baza propriului Regulament de funcţionare.

CAPITOLUL V
PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
Art. 51. Patrimoniul social iniţial de fondare, constituit exclusiv din aportul membrilor
fondatori ai Asociaţiei este de 3100 lei (trei mii o sută lei) şi se compune din aport în
numerar.
Art. 52. Patrimoniul social astfel constituit, în numerar, se va vărsa în contul bancar al
Asociaţiei, pe numele și la dispoziția acesteia.
Art. 53. Patrimoniul Asociaţiei se va putea majora, în funcţie de dezvoltarea programelor
menţionate la scopul Asociaţiei şi prin sponsorizări din ţară şi străinătate, conform legilor
române, respectiv străine în vigoare.
Art. 54. Cuantumul inițial al cotizaţiei membrilor este de 50 lei/an, ulterior umând a fi
eventual modificat prin hotărârea Adunarii Generale a Asociaţiei.
Art. 55. Mijloacele financiare şi materiale ale Asociaţiei provin din:
a) cotizaţiile membrilor;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii
legale;
c) donaţii, sponsorizări sau legate;
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d) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
e) alte venituri dobândite pe cale legală, de la persoane fizice sau juridice din
ţară sau străinătate (asociaţii, fundaţii, instituţii, organisme, organizaţii etc.)
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CAPITOLUL VI
RELAŢIILE CU AUTORITĂŢILE PUBLICE
Art. 56. Asociaţia Absolvenţilor va solicita în acord cu O.G. nr. 26 / 2000 (art. 49-52)
sprijin pentru desfăşurarea activităţii sale din partea autorităţilor publice centrale şi locale
şi în mod special din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului.

CAPITOLUL VII
RĂSPUNDERI
Art. 57. Asociaţia răspunde de toate faptele contractuale, delictuale şi cvasidelictuale,
săvârşite de organele de conducere şi control din structura ei, în timpul exercitării
funcţiunii lor.
Art. 58. Persoanele care fac parte din organele de conducere şi control sunt personal şi
solidar răspunzători pentru daunele provenite din culpa lor, atât faţă de terţi, cât şi faţă de
Asociaţie.

CAPITOLUL VIII
LITIGII
Art. 59. Litigiile ce pot apărea, între Asociaţie şi membrii săi, se vor judeca de către
organele judiciare de drept comun competente.

Art. 60. Deciziile Consiliului Director, contrare legii, Actului constitutiv sau Statutului
Asociaţiei pot fi atacate în justiţie.
Art. 61. Litigiile născute în legatură cu aplicarea dispoziţiilor capitolului ,,Relatii cu
Autoritatile Publice" se soluţionează în conformitate cu Legea contenciosului
administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
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CAPITOLUL IX
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art. 62. În cazul pierderii personalităţii juridice sau retragerii autorizaţiei, oricare ar fi
cauza acesteia, activul patrimoniului, dacă va exista, după terminarea absolut a tuturor
operaţiunilor de lichidare şi dizolvare, va trece de drept în patrimoniul Universităţii
Româno-Americane din Bucureşti, cu sediul în Bdul Expoziţiei nr. 1B, sector 1.

CAPITOLUL X
CLAUZE SPECIALE
Art. 63. Prezenta Asociaţie va putea colabora cu alte organizaţii, în vederea constituirii
de federaţii, pentru realizarea unui scop unitar şi apropiat de scopul social al fiecarei
persoane juridice în parte în condiţiile prevăzute în art. 35-37 din O.G. nr. 26 / 2000.
Art. 64. Prezentul Statut este valabil pe toată durata funcţionării Asociaţiei. Modificarea
sau completarea sa se face în formă scrisă, după aprobarea textului de către Adunarea
Generală. Prevederile prezentului Statut se actualizează în raport cu dispoziţiile legale în
vigoare.

CAPITOLUL XI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 65. Acolo unde prezentul Statut nu dispune expres, se aplică prevederile O.G. nr.
26/2000 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, modificată şi completată
românească de drept comun în vigoare.
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şi legislaţia

